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Innovatievoorstellen
Amendement van de fracties Kernachtig Wijchen, PvdA
en VVD
Eerste indiener: Rob Albersnagel
Ingediend op 26 september 2019
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Stellen voor het besluit onder punt 1 als volgt te wijzigen:
1. Voor 2019 een subsidie van € 90.000 en voor 2020 een subsidie van € 210.000 te reserveren zodat Rondom Wijchen de volgende projecten kan uitvoeren: a. dorpsondersteuners, b. investeren in de wijk, c. versterking voorliggend veld, vindplaats
kinderopvang en onderwijs en d. gezond ouder worden.
Toe te voegen beslispunt 2
2. Het college te verzoeken de gemeenteraad elke vier maanden
een informatienota te verstrekken over: de bereikte effecten bij
de doelgroep, de gerealiseerde en geprognosticeerde inverdieneffecten alsmede de op dat moment bestede budgetten. Hiermee moet de gemeenteraad kunnen beslissen over voortzetting
van de projecten in de resterende pilotperiode.
De in de beslisnota genoemde beslispunten 2 en 3 om te nummeren
naar beslispunt 3 c.q. 4.
Toelichting
Overwegingen
- De beheersmaatregelen als doel hebben de instroom in dure
voorzieningen te verlagen;
- De voorgestelde projecten die ten laste van het innovatiebudget
moeten komen, hebben als doel een verschuiving plaats te laten vinden van hoog-complexe en dure zorg naar reguliere
zorg;
- In de beslisnota wordt aangegeven dat er vooralsnog geen
adequate prognose te geven is van de mogelijke besparingen of
inverdieneffecten van de projecten;

2
-

Ook rekening gehouden dient te worden met tegenvallende of
slecht meetbare resultaten in het project;
De cursus Gezond ouder worden in onze ogen wel innovatief is;

De in de beslisnota genoemde maatregelen zullen hun meerwaarde
in de praktijk nog moeten aantonen. Met dit amendement wil de
gemeenteraad actief betrokken worden bij de uitvoering van de pilots maar ook in positie komen om de effecten gedurende de uitvoering te monitoren en bij te kunnen sturen.
De indieners zijn van mening dat álle vier ingediende pilots hun
meerwaarde moeten kunnen aantonen. Anders dan in de beslisnota
staat verwoord, vinden indieners het plan Gezond ouder worden,
voor ouderen wel degelijk innovatief omdat het ouderen op een andere manier bewust maakt van de gevolgen van het ouder worden.
Ook dit plan sluit o.i. aan bij de wensen en behoeften uit de samenleving en bij de professionals.
Namens de fracties van:
Kernachtig Wijchen, Rob Albersnagel
PvdA, Zainab Osman
VVD, Alice Peters-Vroom

